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FEMINISME pàg 3

A LA CASA GOLFERICHS pàg 10

La xacra dels assassinats
de dones a mans d’homes:
les xifres de la vergonya

El filòsof Santiago López Petit
parlarà sobre el present
i el futur de la classe obrera

10 anys
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El lloguer a l’Eixample ha pujat
un 36% els últims sis anys
El preu mitjà per llogar un pis al districte supera la barrera dels 1.000 euros per primer cop i segueix pujant pàg 10

“Colau deixarà
Barcelona
molt pitjor
de com se la
va trobar”
Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per
Junts per Catalunya
pàgs 8 i 9

VICTÒRIA PARCIAL pàg 12

L’Escola Entença tindrà
una nova ubicació que
tornarà a ser provisional
HABITATGE pàg 10

Multa a dos fons voltors
per tenir pisos buits
ESPORTS pàg 18

El CFS Eixample se la juga
en les últimes vuit jornades
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La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
BARCELONA
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Parla amb la teva veïna
per Enric Bárcena (Barcelona en Comú)

Ajuntament

El consistori ha multat dos fons immobiliaris per tenir dos blocs d’edificis
buits al districte, als carrers Pau Claris i
Aragó. Les dues sancions sumen un import de 2,8 milions d’euros, el més alt
que fins ara ha imposat l’Ajuntament.
pàgina 10

Ja fa unes setmanes que els activistes barri; veïnes que per primera vegada se més radical que podem fer és parlar ende Barcelona en Comú ens hem or- senten interpel·lades perquè no ens tre veïns i veïnes.
ganitzat als nostres barris per anar de prenguin el futur i per baixar al carrer
Dedico el meu temps lliure a picar
porta a porta a parlar amb els nostres tot preguntant “i jo? Què puc fer?”. Dar- portes i parlar amb els meus veïns
veïns. En aquestes sortides, busquem rere d’aquestes decisions hi ha històries perquè m’omple d’energia i convenarribar a tothom, sense excepció, i re- de persones que mai no s’havien inte- ciment l’agraïment que rebem: “mai
collir els neguits i interessos d’a- ressat per la política, però que ara sen- ningú ha vingut a preguntar-nos res,
quells que viuen replà per replà o a la ten que poden fer alguna cosa per se- és la primera vegada” o fins i tot un
nostra mateixa illa de ca“us estàvem esperant”. Hi
ses. Es tracta de fer allò
ha agraïment, també reEn una societat tan mediatitzada
que millor sabem fer, la
trets, i moltes ganes d’aspolítica a peu de carrer, la
allò que encara
el més radical que podem fer és parlar senyalar
més propera, la dels que
queda per fer.
coneixem els carrers pam
Obrir la porta és escoltar
entre veïns i veïnes
a pam, porta a porta.
i parlar amb una veïna on
Gràcies als milers de
descobrim sovint que la
converses que estem tenint per tota la guir canviant el rumb de la ciutat.
seva història és també la nostra. És la
ciutat donem veu a històries de persoI què trobem a l’altre costat de les de tanta gent que volem ser escoltades
nes lligades als barris i que val la pena portes? “Gràcies per venir-me a veure i tingudes en compte, que volem un
de compartir. Són les històries de la i escoltar-nos!”. Aquesta és una de les món millor on ningú quedi enrere.
Barcelona que no es dóna per vençuda: frases que més ens repeteixen els veïns
Comencem donant veu i escoltant
veïns que han pogut refer la seva vida i veïnes quan piquem a la seva porta. aquells que mai són preguntats. Picant
gràcies a un ajut després d’haver per- Quan ens ho diuen no deixem de sor- la porta de les persones que no coneidut casa seva i que ara lluiten conven- prendre'ns, i a la vegada ens confirma xem però que volem convidar a fer nosçuts pels drets dels veïns del seu nou que en una societat tan mediatitzada el tre el futur de la ciutat entre totes.

Consorci d’Educació

El Consorci d’Educació va anunciar el
passat 7 de març que l’Escola Entença
tindrà una nova ubicació, als jardins de
Marcos Redondo, tot i que seguirà sent
provisional. Sobre la ubicació definitiva
segueix sense haver-hi novetats.
pàgina 12

Club Bàsquet Roser

Les 10 victòries consecutives que encadena el sènior masculí de Juan Hereza
han servit per col·locat el conjunt del
Fort Pienc al capdavant del grup 1 de
la Copa Catalunya masculina. L’equip
aspira a tornar a pujar a la lliga EBA.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@jonathanmartinz
La lista de políticos y
periodistas que mintieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz.

@ArielKanievsky
Los que ahora protestan con indignación
por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Albert Rivera comparó el lazo amarillo catalán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es selectiva.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-
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@wagensberg
Davant de l'auge dels
atacs racistes cal urgentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol disputa electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament mediàtic.

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@_ju1_
Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis
y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espoleados por la diaria y sistemática propaganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

olèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill
en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

P

urt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que encara no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mítica d'un dels artistes més importants del segle XX.

S

nternet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenatges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lusionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador.

I

na balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf, bussejador i director d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès
de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por".

U

onald Trump és campió d'un torneig de golf sense participarhi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Després d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa només mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

D

El + llegit
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1

Pas endavant per a la gestió
veïnal de Transformadors

2

Veïns de la Sagrada Família,
contra “els privilegis” del temple

3

Tornen a demanar el retorn
de l’autobús 41

4

De plaça Tetuan a 1 d’Octubre?

5

Les famílies de l’Escola Entença:
“Volem el trasllat immediat”

Mirar-se al mirall

La ronda Sant Antoni, aturada

per Jordi Lleal

per Albert Cerrillo (PDeCAT Eixample)

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la madrastra de La Blancaneu i pregunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del segle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crítica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veures'hi lletja. Una societat pretesament democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'incomplir contínuament les convencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.
Al parc d'atraccions del Tibidabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges deformades de qui s'hi posa al davant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de departaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència.

Les retallades que el govern d'Ada Colau ha aplicat durant
aquest mandat municipal per la
caiguda dels ingressos ha fet
aturar els treballs de remodelació de la Ronda Sant Antoni, que
s'havien d'executar abans de les
eleccions del pròxim mes de
maig i que estaven valorats en
cinc milions d'euros.
Per posar-nos en context,
l'Ajuntament va obrir el juny de
2018 un concurs públic per a
l'adjudicació de les obres per
un valor de 5.098.006 euros,
IVA inclòs. L'oferta pública l'havia penjat l'empresa Barcelona
d'Infraestructures Municipals
(BIMSA). No obstant això, el 5 de
juliol, quatre dies abans que
acabés el període de presentació
d'ofertes, BIMSA va anunciar
que anul·lava la licitació.
En una nota de premsa, el
govern de Colau va dir que la reforma es retardava perquè la
transformació de la ronda hauria de tenir en compte els canvis
experimentats en el barri, com
l'estrena del nou mercat i la implantació de la superilla, i decidia obrir un debat i un període de
reflexió amb veïns i entitats so-

bre com hauria de ser el carrer en
un futur.
Tot i així, en el comunicat no
s'esmentava que s'hagués deixat
sense efecte la licitació.
Actualment la Ronda Sant
Antoni és una zona descuidada,
un desert de ciment mal pavimentat que és perillós per diferents col·lectius, com els nens o
la gent gran.
L’Ajuntament va explicar
que les obres s'iniciarien el 2020,
però amb els comicis de maig
ningú pot garantir que el projecte
sigui prioritari, ja que pel govern,
l'Eixample mai ho ha estat.
Des del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT) denunciem
la situació actual de la Ronda
Sant Antoni que afecta els veïns
i comerciants, tant del barri de
Sant Antoni com de Ciutat Vella.
És per aquest motiu que ens
comprometem a remodelar l'avinguda Sant Antoni tan bon
punt arribem al Govern Municipal en el proper mandat.
L'objectiu del nostre grup
serà transformar la ronda en un
nou eix pacificat i verd on els vianants, les bicicletes i el transport
públic guanyin protagonisme.

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#Zoido

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comentarios.

#PortadaABC

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sacar el legado imperial como una victoria
de 2019.

#JuveAtleti

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta.
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“Amb Artadi al segon lloc som
clarament l’opció guanyadora”
Joaquim Forn

Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu
o podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat
ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la imparcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèndum, una consulta, va ser despenalitzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fiscalia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem demostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes irregularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenciment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advocacia de l’Estat.

N

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tècnica i alhora va rebatre amb claredat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raonablement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres defenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tècnics. No hi ha cap advocat que renunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit renunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política.
El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencialment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.
Manuel Valls deia en una entrevista recent a Líniaque“el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon?
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presentés. Abans del judici i la sentència ja

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”
m’ha condemnat. És molt significatiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu desconeixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Madrid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt important parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nostres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.
“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral?
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalunya. Sí, he estat més de 18 anys regidor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la màxima responsabilitat sobre la seguretat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesionat i fort.
“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcaldessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser escollida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deteriorament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un govern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4
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“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi
ha un objectiu comú, quan es comparteixen projectes i il·lusions. El
PDeCAT, el que representa la Crida
i altres sensibilitats i persones independents que ens hem agrupat
compartim la necessitat que a Barcelona cal un canvi i que aquest
canvi cal fer-lo des d’una candidatura àmplia, una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels partits. Això requereix generositat i
s’ha donat per part de tots. Quan
s’avantposen els interessos col·lectius als personals o de partit, aleshores aquest encaix és possible. És
el que hem fet a Barcelona.
El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candidatura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva candidatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candidatura. No ha estat cap sorpresa.

“Abans del
judici i de la
sentència
Valls ja m’ha
condemnat”
Els resultats de les eleccions deixaran un Ajuntament molt fragmentat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pactes? Creu que els republicans apostaran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobiranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única sobiranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran fragmentació i aquest escenari afavoreix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.
Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC.Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’Ajuntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’arribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts projectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que entengui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosaltres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habitatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.
En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campanya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de seguretat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimitat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.
L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les banderes de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desnonaments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no prometre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Barcelona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a promotors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va entendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana.
El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcaldessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als pròxims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.

“Canviarem
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”
Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat incapaços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la convivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canviarem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’economia i llocs de treball com a garantia de benestar i progrés social
per a tothom.
Parlant del número 2, ja s’ha confirmat que serà Elsa Artadi. A diferència de vostè, ella no té la seva
experiència municipal. Què creu
que pot aportar a Barcelona?
Amb Elsa Artadi al segon lloc de la
candidatura som més forts. Som
clarament l'opció guanyadora,
l'opció de govern. Abans parlàvem d’ambició, rigor, diàleg i lideratge, doncs crec que tots aquests
quatre atributs els encarna Elsa
Artadi a la perfecció. L'Elsa és
també preparació, capacitat de
treball, solvència i modernitat.
Amb ella, la nostra proposta política es converteix en un projecte
amb capacitat per afrontar els
reptes de la ciutat de Barcelona
per als pròxims 20 anys, que és el
que ara necessita la capital i el
conjunt del país. Hem treballat de
valent per fer una candidatura
transversal i guanyadora. Resumint, per construir l’alternativa
més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.<

– Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde
independentista?
–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.
– El vot dels republicans amb
el tramvia apunta cap on
poden anar els pactes?
– Suposa un canvi respecte
al que havien fet fins ara.
– Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?
– Això només ho sap ERC.
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La llibreria Jaimes acollirà el 2 d’abril la presentació del llibre ‘Barcelona Secreta’, del periodista i escriptor Xavi Casinos. El llibre dona continuïtat a ‘Barcelona. Històries, curiositats i misteris’, publicat
el 2016. L’origen és la sèrie d’articles ‘Barcelona Secreta,’ que publica a La Vanguardia des del 2014.

El lloguer a l’Eixample ha pujat
un 36% els últims sis anys
» Per primer cop el preu mitjà (1.038 euros) supera els 1.000 euros
» L’augment dels preus entre el 2017 i el 2018 va ser del 4,8%
HABITATGE4Any 2013, 763 euros. Any 2018, 1.038 euros.
Aquest és l’augment que ha experimentat el preu del lloguer al
districte en els últims sis anys. La
crescuda és del 36% entre l’any
que els preus van tocar fons a causa de la crisi econòmica i l’any
passat, amb els preus immersos
en una inèrcia que, tot i haver-se
moderat, no s’atura. Les últimes
xifres del 2018 les ha publicat recentment la Generalitat.
Si es fa un cop d’ull al resum
de la darrera dècada es pot apreciar com el 2018 va ser el primer
any que es va trencar la barrera
dels 1.000 euros, ja que l’any anterior, el 2017, el preu mitjà era
de 990 euros. Així doncs, el darrer increment anual –de 990
euros a 1.038 euros–, ha estat del
4,8%. Aquest percentatge situa
l’Eixample com un dels districtes on en el darrer any l’augment
dels preus va ser més moderat.
Ciutat Vella i Sant Andreu, amb

El preu mitjà d’un pis de lloguer és de 1.038 euros. Foto: Google Maps

un 10,3% i un 8,1% respectivament, van ser els districtes on els
preus van augmentar més.

TERCER DISTRICTE MÉS CAR
Les xifres mostren com l’Eixample és el tercer districte més
car de la ciutat, només superat
per les Corts (1.089 euros) i Sarrià-Sant Gervasi (1.268 euros).
Pel que fa als barris, la Dreta de l’Eixample és el més car, ja

que el preu mitjà s’enfila fins als
1.254 euros (el sisè més car de la
ciutat). El segon barri més car és
l’Antiga Esquerra de l’Eixample
(1.113 euros) i el tercer la Nova
Esquerra de l’Eixample (987
euros).
Els barris on els preus són
una mica més baixos són el Fort
Pienc (950 euros), Sant Antoni
(934 euros) i, per últim, la Sagrada Família (909 euros).

El filòsof López Petit parlarà
de la classe obrera a Golferichs

XERRADA4El filòsof Santiago
López Petit serà el pròxim 20 de
març a la Casa Golferichs per
pronunciar la xerrada ‘Després
de la destrucció de la classe
obrera: populisme o politització
de la vida?’.
López Petit considera que
actualment apel·lar a la classe
obrera com una unitat política
lligada al treball és equivocat. Tot
i deixar clar que les classes socials existeixen, el filòsof re-

marca que els interessos de classe no són simples i objectius sinó
que formen una complexitat difícil de destriar, al mateix temps
que apunta que la mateixa noció
de treball ha canviat completament. En aquest escenari, López
Petit alerta que el populisme,
que borra qualsevol contingut de
classe sota la preeminència d’un
poble unit a un líder, tingui cert
avantatge a l’hora d’interpel·lar
els moviments socials.

Multa a dos fons immobiliaris
per tenir edificis buits

HABITATGE4L’alcaldessa Colau
va anunciar a principis de mes que
l’Ajuntament ha obert dos expedients sancionadors a un parell de
fons immobiliaris per tenir dos edificis buits. Concretament, un és al
número 89-91 del carrer Pau Claris, que és el cas més greu, i l’altre
al número 402 del carrer Aragó.
Les multes sumen una xifra total
de 2,8 milions d’euros.
Tal com va detallar Colau, el
cas de l’edifici de Pau Claris és el
més cridaner, ja que és un bloc
amb 17 pisos que fa sis anys que
estan tancats. Des de l’Ajuntament

diuen que fa temps se li va oferir
a la propietat diferents opcions per
donar ús a l’immoble, com ara ajudes per a la rehabilitació o la cessió dels pisos. Ara la propietat està
tramitant una llicència per rehabilitar el bloc i fer-hi pisos. Pel que
fa a l’edifici d’Aragó, l’expedient fa
referència al mal estat de la finca.
El bloc no té cèdula d’habitabilitat i per això la propietat justifica
que l’edifici que estigui buit.
D’altra banda, el consistori
ha dut a la fiscalia un cas de presumpte assetjament immobiliari al barri de Sant Antoni.

La futura escalinata de la
Sagrada Família ja té el permís

Els veïns s’oposen al projecte. Foto: Twitter (@CUPEixample)

URBANISME4El Ple de finals de
febrer de l’Ajuntament va aprovar el pla especial urbanístic
que permetrà legalitzar les obres
de la Sagrada Família. El projecte farà viable que el temple
creixi més per la façana de la
Glòria i que es construeixi un voladís de 25 metres d’alçada, cinc
d’ample i més de 40 de longitud
a la façana del carrer Mallorca
amb l’objectiu l’escalinata sigui
part de l’accés al monument.
Així doncs, el projecte va tirar
endavant amb els vots favorables
de Barcelona En Comú, el Grup

Municipal Demòcrata, Cs, PP i els
regidors no adscrits Gerard Ardanuy i i Juan Josep Puigcorbé.
ERC es va abstenir i el PSC i la
CUP hi van votar en contra.
Aquest projecte té l’oposició
de l’associació de veïns del barri,
que fa temps que denuncia “els
privilegis” del temple. El passat
mes de febrer un centenar de
veïns del barri es van manifestar
contra aquest pla urbanístic especial. L’entitat defensa que les
obres del temple s’han d’acabar
però dintre dels límits del que és
la seva propietat.
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L’Escola Entença tindrà
una nova ubicació provisional
ENSENYAMENT4El serial sobre el futur de la nova seu de
l’Escola Entença ha viscut en les
últimes setmanes diferents episodis, el darrer dels quals ha servit perquè el centre hagi aconseguit que el Consorci d’Educació li garanteixi una nova seu
provisional.
Després de més de tres anys
reivindicant una ubicació definitiva, i veient que el problema
no se soluciona, un grup de pares i mares es van tancar durant
una nit a finals de febrer al vestíbul de l’Ajuntament per reclamar una solució definitiva per a
l’escola, que des de fa més de tres
anys està situada en barracons
en uns terrenys al recinte de
l’Escola Industrial. Les famílies
sempre han denunciat la perillositat d’aquesta ubicació, ja
que està situada just al costat d’una subestació elèctrica.
Així doncs, la pressió de les
famílies, que a finals de l’any
passat van portar el cas al Síndic de Greuges, va servir perquè
el 7 de març el Consorci d’Educació anunciés una nova ubicació per a l’escola, tot i que tampoc serà la definitiva. El lloc escollit són els jardins de Marcos
Redondo, a la cruïlla entre Comte Borrell, Buenos Aires i l'a-

Imatge de la concentració del 7 de març. Foto: Twitter (@AFI_Entenca)

vinguda Sarrià, a dalt de tot de
l’Esquerra de l’Eixample. L’anunci es va fer després d’una
reunió de les famílies amb el
president i la vicepresidenta
del Consorci d'Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray i Laia Ortiz,
amb el comissionat d'Educació,
Miquel Àngel Essomba, la gerent del Consorci d'Educació,
Mercè Massa, i el conseller tècnic del Districte, Jordi Matas.
De la trobada també en va sortir el compromís de seguir treballant per trobar una ubicació
definitiva per a l’escola.

ENTORNS ESCOLARS
MÉS AMPLES I SEGURS
4Nou escoles del districte
gaudiran aviat d’una millora del seu entorn gràcies
al projecte‘Omplim de vida
els entorns escolars’. El projecte aposta per col·locar
uns murs que també són
jardineres i més mobiliari
urbà perquè les zones més
properes a les escoles siguin més amables i segures.

Les plaques franquistes
retirades s’exposen a la Model
MEMÒRIA HISTÒRICA4‘Deconstruir el franquisme. Símbols de la dictadura a Barcelona’. Aquest és el títol de l’exposició sobre les plaques franquistes retirades que des del
passat 15 de març hi ha exposada a la Model. La mostra recull peces originals i documentació de la simbologia franquista de la ciutat, entre les
quals destaquen les més de 160
plaques d’habitatge que s’han
retirat als darrers anys.
L’objectiu de l’exposició, tal
com expliquen des de l’Ajuntament, és “interpretar la repressió simbòlica de la dictadura

franquista i veure on s’ubicaven
gran part de les plaques d’habitatge”. La instal·lació es pot visitar els divendres, entre les tres
i les sis de la tarda, i els dissabtes, entre les 10 del matí i les sis
de la tarda. Estarà oberta fins al
15 de juny.
L’exposició és una idea original de Jordi Guixé, director de
l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM), i Núria Ricart,
professora de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona, i ha estat promoguda pel comissionat
de Programes de Memòria.
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“Cap pas enrere”
La ciutat va tornar a ser l’escenari de la gran manifestació feminista del 8 de març
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviarho tot. Cap pas enrere. Aquest va ser el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del passat 8 de març. D’aquesta manera, un
any més, la concentració, que es va posar
en marxa a dos quarts de set de la tarda, va
omplir el centre de la ciutat, que es va tenyir de lila, marxant des de la plaça d’Espanya fins a la plaça de Catalunya.
La capçalera del bloc de dones lesbianes i trans va sortir des de la cruïlla de la
Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Entença, mentre que el punt de concentració del bloc mixt va marxar des de la
plaça d’Espanya. La comitiva va anar caminant fins al punt final de la manifestació, on
es va llegir el manifest des d’un escenari en
el qual també hi va haver diverses actuacions musicals. Barcelona, un any més, va
ser l’escenari de la concentració feminista
més gran del país, però arreu del territori,
en municipis com el Vendrell, Mataró, Igualada o Lleida, entre altres, també hi va
haver mobilitzacions.
VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Feminista, impulsora d’aquesta gran manifestació unitària, va voler anar molt més enllà i
va convertir els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una activitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.
Divendres 1 es va fer un taller feminista
a Ca la Dona, l’endemà es va instar a “ocupar les xarxes” penjant fotografies amb l’e-

El Pati Manning acull un fòrum
sobre transport públic i dones
TROBADA/ La Plataforma pel Transport Públic (PTP) va organitzar, el passat 15 de març, el fòrum El transport públic
és cosa de dones?, una trobada que va servir per analitzar
perquè les dones utilitzen més el transport públic, però on
també es van convidar les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè compartissin les seves experiències. El Pati Manning va ser l’escenari de les activitats del fòrum.
Després de la benvinguda, a les nou del matí, es van posar en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenat Evidències de l’existència de rols de gènere a la mobilitat, coordinades per Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es van
fer dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mobilitat sostenible i una taula debat.
A dos quarts de 12 es va posar en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es va debatre sobre
projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i
es va fer un taller participatiu amb perspectiva de gènere.
L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
va tenir lloc després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, va
presentar i moderar una taula debat temàtica.

tiqueta #jofaigvaga8m i diumenge 3 es va
fer una encartellada (de nou a Ca la Dona).
Dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer una casserolada als balcons, que va anar acompanyada del gest simbòlic de penjar els
davantals. Altres accions van ser una encartellada o una altra manifestació nocturna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.
MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista va difondre
dies abans el manifest que es va llegir a l’escenari de la plaça de Catalunya. El text, titulat
Juntes som més fortes! Cap pas enrere! incidia
en la força que, any rere any, s’aconsegueix

Les organitzadores
van portar a terme
activitats i protestes
durant vuit dies
demostrar en aquestes manifestacions, que
són multitudinàries arreu del món.
El manifest exigia que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
volia mostrar un caràcter transversal reclamant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model
EXPOSICIÓ/ Des del passat 4 de març, i fins al dia 27 del
mateix mes, es pot visitar a l'Espai Alliberat de la presó
Model l'exposició fotogràfica Preses de Franco, una mostra organitzada per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, que vol fer conèixer el que va significar la repressió per a tota la població que va estar al costat de
la legalitat i defensant la justícia i la solidaritat. La mostra es pot veure tots els dies entre setmana de les 3 a les
6 de la tarda i els dissabtes entre les 10 del matí i les 6
de la tarda.
En el marc de la mostra estan previstes activitats complementàries, com ara una ruta poètica per la presó o les
conferències Dones i repressió franquista o Drets de les Dones i II República, entre altres.
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Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne
HABITATGE/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habitatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament comenci a prendre mesures per garantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació considera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina municipal que lluiti contra l’assetjament immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordinació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.
L’oficina antimobbing ha de ser
la resposta a la percepció d’indefensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobiliari de la ciutat”.
La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, litigar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estructura municipal.
Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coordinació entre tots els agents involucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència habitacional”. La FAVB també considera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al voltant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva reivindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.
Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a causa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.
Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris

La FAVB també
vol fer canvis per
poder regular els
preus del lloguer

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop homofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inauguració. Ara, el consistori ha anunciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.
L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van concentrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu suport a la comunitat LGTBI.

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents associacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llogaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.
Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) perquè contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les administracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal impulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

Nova protesta a Can Batlló
per demanar habitatge cooperatiu
REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de persones que formen part del grup d’habitatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitució) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.
La protesta va formar part de la celebració de la Calçotada per l’habitatge cooperatiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció oficial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

Demanen de nou
que torni la
línia 41 de bus

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.
“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cabdal” de les reivindicacions veïnals i un “símbol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperància” i avisen que seguiran protestant.
Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sector ja s’han aprovat i construït.

Polèmica per
l’obertura d’un
club d’striptease’
QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, concretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.
L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest negoci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.
L’Ajuntament, per la seva banda, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’obertura, ja que els promotors tenen
una llicència.
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L’Eix Sagrada Família sortejarà, amb motiu de la celebració del Dia del Pare, tres
lots de regals de productes dels seus comerços associats. El sorteig es farà el 20 de
març i per participar-hi només cal fer una compra en un dels comerços de l’Eix.

Tot a punt per a la tercera edició
de la Setmana del Comerç
JORNADES4Diferents punts de
la ciutat acolliran entre el 25 i el
31 de març la tercera edició de la
Setmana del Comerç, que organitza la Generalitat. La iniciativa té com a objectiu ser el punt
de trobada del sector. Al llarg de
tots els dies s’organitzaran diferents activitats. Hi haurà espais d’intercanvi d’experiències
i foment d’idees, plataformes
de reflexió i també es faran activitats arreu de Catalunya.
La Setmana del Comerç
arrencarà a l’Auditori del Caixa Fòrum el dia 25 a dos quarts
de vuit del vespre amb la presentació dels diferents actes i
amb la conferència ‘Radical
Retail’, que pronunciarà Alfons Cormella.
Entre els dies 26 i 29 se celebraran quatre sessions de caràcter tècnic per posar el focus
sobre els reptes del comerç. La
primera serà ‘El futur dels eixos
comercials a Catalunya i la llei
d’APEU’s’. Durant la sessió es
farà una anàlisi de l’estat actual
de les entitats de comerç al te-

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: Twitter (@FabraCentre)

rritori i es debatrà sobre el futur
dels eixos i la llei d’APEU’s (Àrea
de Promoció Econòmica Urbana) amb la col·laboració de tres
experts europeus sobre la implantació d’aquest sistema al
Regne Unit i Alemanya.
La segona xerrada tractarà
sobre la reinvenció de les botigues en relació a les seves es-

tratègies de venda, mentre que
la tercera sessió serà una classe
sobre com maximitzar les inversions en eines tecnològiques.
Per últim, la quarta sessió,
‘Retail Technetworking’, servirà
per tractar les oportunitats que
el mercat ofereix per digitalitzar
les botigues en una sessió amb 16
botigues fictícies.

Torna el concurs de curts
Bcn Shopping & Shooting

ACTIVITATS4La sisena edició
del Concurs de Curts de Cinema
i Comerç Barcelona Shopping &
Shooting està en marxa des del
passat dia 1 de març. Un any més
els comerços dels 23 eixos comercials de la Fundació Barcelona Comerç es transformen en
platós de cinema.
Les gravacions d’aquesta edició ja han començat i s’allargaran fins a l’11 de maig. Un any
més, la duració dels curtmetratges no pot sobrepassar els 20
minuts i en el seu argument hi ha
d’aparèixer implícitament un

comerç local que ofereixi un
servei de proximitat als veïns. Un
cop comencin la filmació, els
participants tenen cinc dies per
gravar el curt.
Enguany es repartiran 4.000
euros en premis. Els guardons
seran l’Hermes al Millor Curtmetratge, que rebrà 2.000 euros;
l’Hermes al Millor Director, que
s’endurà 1.000 euros i el Premi
Rotary al Servei a la Comunitat,
que també repartirà 1.000 euros.
A banda, hi haurà el premi a la
botiga més cinematogràfica i el
premi al talent jove.
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Futbol | L’FC l’Esquerra aconsegueix la primera victòria del 2019

L’FC l’Esquerra de l’Eixample va aconseguir el passat 17 de febrer la primera victòria d’aquest
any. Després d’això, però, els blancs han perdut les tres jornades posteriors, i segueixen a la cua
del grup 10 de Tercera Catalana. Poble-sec, Chacarita o Gornal seran alguns dels pròxims rivals.

El CFS Eixample se la juga
en les darreres vuit jornades
» L’equip manté el frec a frec amb la Concòrdia i el Xaloc Alacant
» El Bosco Rocafort es manté en la zona d’ascens a Tercera Divisió
Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
Les jornades i les setmanes van
passant i la lluita pel títol continua en la mateixa situació: el CFS
Eixample, el CD la Concòrdia i el
Xaloc Alacant no fallen en els seus
partits i continuen aspirant a
guanyar la lliga. Les de Pep Roig
van patir la segona derrota del
curs el passat 23 de febrer a Sant
Vicent del Raspeig (5-4), però al
marge d’aquest resultat, segueixen funcionant com un rellotge
suís. El CFSE continua segon, a
dos punts del conjunt de la Llagosta i amb els mateixos que les
alacantines.
Els dos darrers partits del
mes per a les roig-i-negres seran
la visita a la pista del Vallirana i
un dels partits més durs a casa,
contra el Castelldefels, mentre
que les primeres setmanes de

Rècord masculí i femení
en la 41a Marató de Barcelona

ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja forma part dels llibres d’història. La
prova havia modificat el traçat
per intentar que els atletes superessin el rècord i, el passat diumenge 10, això va ocórrer per
partida doble, en les categories
masculina i femenina: Alemu
Bekele i Kuftu Tahir són els nous
plusmarquistes de la cursa.
Bekele, corredor etíop nacionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atleta africà al podi.
Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20 segons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha establert la nova millor marca històrica de la prova en 2 hores, 24 minuts i 44 segons. Josephine Chepkoech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

El CFSE continua trepitjant els talons al líder. Foto: CFSE

l’abril seran a la pista de l’Hispànic de Torrent i al pavelló de Santa Isabel, on rebran l’Alagón.

BOSCO I CFSE, CARA I CREU
Paral·lelament, el sènior masculí del CFSE i el Bosco Rocafort
van fent el seu camí en el grup 2
de la Divisió d’Honor Catalana. El
Bosco, que durant tot el curs
està lluitant pel títol, es manté en
zona d’ascens, gràcies a la seva se-

gona posició, tot i que el líder, l’FS
Olesa, ja és a sis punts. Monistrol,
Castellar o Alheña seran alguns
dels pròxims reptes de l’equip.
El CFS Eixample, per la seva
banda, continua ocupant una de
les places del descens tot i haver
sumat 10 dels darrers 18 punts.
L’equip tancarà el mes visitant el
Rosario Central i rebent el Castellbisbal en la seva lluita per
abandonar la zona baixa.

El CB Roser es dispara a la lliga

Canvi al capdavant
de la Copa Catalunya
masculina. Després
de la victòria del Roser i de la punxada dels Lluïsos
en la vintena jornada (el passat
diumenge 17), el conjunt del
Fort Pienc s’ha col·locat al capdavant del grup 1 de la categoria,
amb un balanç de resultats de 16
victòries i només quatre derrotes.
Els de Juan Hereza són, indiscutiblement, l’equip més en
forma del grup, amb 10 victòries

de forma consecutiva (per trobar
l’última derrota cal anar fins al 2
de desembre de l’any passat,
quan el Roser va perdre a la pista del filial del CB Mollet) i encaren les sis darreres jornades del
curs amb optimisme i la moral
pels núvols.
El conjunt vermell tindrà una
oportunitat d’or de deixar encara més enrere els graciencs, ja
que els rebrà el pròxim dissabte
23 a un quart de vuit. Altres
reptes imminents per al Roser se-

ran la visita a Cerdanyola o el
partit a casa contra el Mollet B.

A DOS TRIOMFS DEL QUART
El primer equip femení, per la
seva banda, ha aconseguit col·locar-se a dos partits del quart (el
CB Lleida) en la Copa Catalunya
femenina. Les del Fort Pienc encara tenen vuit jornades per jugar (la lliga regular s’acabarà el
segon cap de setmana de maig)
contra rivals com el Bencriada, el
GEiEG o el Femení Sant Adrià B.
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| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.
La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: David Ruano

Comença el compte enrere per veure en directe Carlos Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a
dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan exhaurides. El públic podrà escoltar en directe les cançons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Guerra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú
amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al detall on no faltaran els efectes especials. Després
d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o
Múrcia. A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en
la venda d’entrades a Barcelona, posant una fotografia amb la imatge del seu disc que es completa amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entrades d’un dels teatres més bonics que pot existir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de
març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,
cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis
que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival programa més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Llibres

La fitxa

?

C A R L O S

QUI ÉS

...

Ser un cantant d’èxit mundial

ÉS FAMÓS PER

El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

?

Anunciar el seu concert a Barcelona

QUÈ HA FET

Serà el 27 de març al Palau de la Música

...

A LES XARXES

Teatre

R I V E R A

Agraeix l’exhauriment d’entrades

També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

Música

Pelis i sèries

El tránsito de fuego
Eunice Odio

Bed & Breakfast
Laia Fort

Abrera-Mura
L’Home Invent

Mula
Clint Eastwood

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquenya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del segle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és present i, al mateix temps, res existeix.

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de tensions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posarà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.
Al Teatre Gaudí de Barcelona.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que estiguem en ple març. I ho fa amb el primer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accepta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, començarà a ser vigilat per l’Agència antidroga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

21 |

Viu en línia
agenda@comunicacio21.com

Cultura
DIMECRES 20 DE MARÇ
19:00 Elles canten, elles parlen. Mariona Aupí,
esoterisme màgic i atzar musical és el nom d’una proposta emmarcada en els actes del 8 de
març. / Biblioteca Fort Pienc.

Darrer funció de ‘Què va passar
amb Bette Davis i Joan Crawford?’
Diumenge 31 de març a les 18:00

PROPOSTES
Tallers

Òscar Vallès coordina l’última
sessió de ‘Passió pel formatge’
Dimecres 20 de març a les 16:30

Com en els darrers mesos, el professor
Òscar Vallès s’encarregarà d’impartir la
darrera sessió del curs Passió pel formatge, que s’acaba el dia 20. / Centre
Cultural La Casa Elizalde.

DILLUNS 25 DE MARÇ
19:30 El professor Marcos Yáñz impartirà, el pròxim dilluns la darrera sessió del curs Introducció
a la història de l’art: el Renaixement, amb els
darrers grans noms d’aquest estil. / Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
Carme Elias i Vicky Peña són les protagonistes de l’obra de teatre Què va
passar amb Bette Davis i Joan Crawford?
que s’acomiada del districte. / Teatre
Akadèmia.

DES DEL 4 D’ABRIL
18:30 Marta García-Pons és l’encarregada del
taller Creació d’aromes... fresques, verdes i cítriques!, que s’allargarà durant gairebé cinc
setmanes. Cal inscripció prèvia, places limitades. / Centre Cívic Sagrada Família.

Exposicions

TOT EL MES
Matí-Tarda Des de la segona setmana del
mes passat està en marxa la mostra anomenada BCN DOL. L’atemptat 17.08.2017, que
recorda aquest dolorós episodi. / Jardins
del Palau Robert.

DES DE L’1 D’ABRIL
Matí-Tarda La Fundació Aroa s’encarregarà
de la mostra Els quatre elements, una sèrie de
mandales que representaran l’aigua, la terra,
el foc i l’aire. Entrada gratuïta. / Casal de Barri Espai 210.

Infantil

Històries del ‘far west’
a la biblioteca Sofia Barat
Dissabte 23 de març a les 12:00

Kids and Us s’encarregarà d’aquesta sessió de contes en anglès per a nens que
tenen com a escenari el far west. / Biblioteca Sofia Barat.

Esports
DISSABTE 23 DE MARÇ
19:15 Partit de bàsquet corresponent a la vinti-unena jornada del grup 1 de la Copa Catalunya masculina entre el CB Roser i els Lluïsos. / Poliesportiu Estació del Nord.

La CFS Eixample tancarà el mes
rebent la visita del Castelldefels
Dissabte 30 de març a les 16:00

DIMECRES 27 DE MARÇ
17:30 Martha Gorchs serà l’encarregada de
coordinar la pròxima sessió del cicle Lletra petita - Sac de rondalles, anomenada Contes a
la mà, per a nens i nenes de 2 a 4 anys. / Biblioteca Fort Pienc.

24 I 31 DE MARÇ
12:30 Darreres dues representacions de la clàssica història infantil Peter Pan. Les entrades
es poden adquirir per 9 euros a la taquilla. /
Eixample Teatre.

Partit de futbol sala de la 24a jornada del grup 2 de Segona Divisió femenina entre el CFS Eixample i el
Castelldefels. / Pav. Santa Isabel.
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Eixample
Ernest Maragall: "L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura"
Respecte al conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC assegura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i accelerar el procés per trobar, de
forma inmediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor solució per no haver de triar entre
salut i cultura.
"Ja comencem a estar acostumats. El tramvia, el dentista municipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les coses",
afirma Maragall convençut que

no és el moment de prendre mesures buides sinó de buscar una
bona alternativa, per això "Esquerra accelerarà el procés per
intentar trobar un nou espai que
encaixi amb l'ampliació del
museu i garanteixi el CAP Raval
Nord. No estem parlant ni d’ajornar ni d’aturar, sinó d’accelerar:
es pot fer", ha conclòs el candidat.
Respecte a la funerària pública, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable recorda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei públic a 1.800€ i justifica l'abstenció perquè la nova proposta del

esquerrabcn.cat/districtes

govern municipal és "poc solvent", tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. "El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

@ERC_Eixample

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, exigència i servei a la ciutat", assegura Ernest Maragall.

/ERC.eixample.oficial
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